KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

č.j.: ŢP/14/10
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Uchytilová

V Plzni dne 6.1.2010

ROZHODNUTÍ
o změně č. 4 integrovaného povolení společnosti EKODEPON s.r.o. pro
zařízení „Skládka odpadů Černošín“.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ţivotního prostředí (dále jen „krajský úřad“),
jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o
integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále
jen zákon o integrované prevenci)

mění

na základě oznámení změny v provozu zařízení dle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o
integrované prevenci, v souladu s ustanovením § 19a odst. 2 zákona o integrované
prevenci

integrované povolení

č.j. ŢP/1440/09 ze dne 6.3.2009, změněné následujícími 3 rozhodnutími o změně
integrovaného povolení (č. 1 – č.j. ŢP/11690/05, č. 2 – č.j.: ŢP/8868/06, č.3. – č.j.:
ŢP/15185/07) společnosti EKODEPON s.r.o., se sídlem Černošín, Laţany 36, 349
01 Stříbro,s přiděleným IČ 49790927 (dále jen „provozovatel“),
pro zařízení Skládka odpadů Černošín
(dále jen „zařízení“) takto:
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1)

V kapitole 1. Popis zařízení se do části b) Technické a technologické
jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. přidává
následující odstavec:

Čerpací stanice motorové nafty
- pro zajišťování přijmu, skladování a výdej motorové nafty pro samojízdné stoje
zabezpečující provoz skládky odpadů. Ke skladování motorové nafty bude
slouţit nadzemní dvouplášťová nádrţ vyrobená z UV stabilizovaného
polyethylenu MDPE o objemu 9 m3.
2)

V kapitole 2 se mění název kapitoly z původního ,,Povolení k nakládání
s odpady a souhlas s povozními řády“ na následující:

2. Povolení k nakládání s odpady, povolení zdrojů znečišťování ovzduší a souhlas
s provozními řády
3)

Do kapitoly 2 je přidán následující odstavec:

Dle ustanovení § 53 zákona o integrované prevenci a dle ustanovení § 17 odst. 1
písm. c) a d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ovzduší“)
vydává krajský úřad povolení:
a) ke stavbě a zkušebnímu provozu středního zdroje znečišťování ovzduší
,,čerpací stanice motorové nafty“.
b) k trvalému provozu středního zdroje znečišťování ovzduší ,,čerpací stanice
motorové nafty“.
4)

Do kapitoly 3.1 Emisní limity se doplňuje následující bod 4 takto:
4. Čerpací stanice motorové nafty – střední zdroje znečišťování ovzduší –
emisní limit není stanoven.

5)

Do kapitoly 3.3 Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a
ochranu životního prostředí se doplňuje následující odstavec takto:
Čerpací stanice motorové nafty
1)
Skladovací nádrţ bude slouţit pouze ke skladování motorové nafty
2)
Případné změny technologie podléhají souhlasu orgánů státní správy
podle § 17 zákona o ovzduší.

6)

Do kapitoly 4. Ruší pravomocných rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a
souhlasů se přidává bod 4 takto:
4. Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru ŢP, č.j.:
ŢP/11412/09 ze dne 23.10.2009, kterým se povoluje dle § 17 odst. 1 písm.
c) a d) zákona o ovzduší stavba a trvalý provoz středního zdroje
znečišťování ovzduší ,,čerpací stanice motorové nafty“
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Odůvodnění
Krajský úřad Plzeňského kraje obdrţel dne 15.12.2009 ţádost firmy
EKODEPON s.r.o., se sídlem Černošín, Laţany 36, 349 01 Stříbro, s přiděleným IČ
49790927, o povolení trvalého provozu středního zdroje znečišťování ovzduší –
čerpací stanici motorové nafty. Předmětné zařízení je povoleno integrovaným
povolením vydaném dne 4.9.2003 pod č.j.: ŢP/7249/03 a změněné třemi změnami
integrovaného povolení. Stavba a zkušební provoz tohoto zdroje byly chybně
povoleny sloţkovým rozhodnutím vydaném dne 23.10.2009 pod č.j.: ŢP/11412/09.
Krajský úřad toto rozhodnutí zrušil a povolení stavby, zkušebního i trvalého provozu
zapracoval do změny integrovaného povolení. Krajskému úřadu byl se ţádostí o
povolení ke stavbě a zkušebnímu provozu předloţen odborný posudek zpracovaný
autorizovanou osobou ,,Ing. Vladana Gajdošová“ se sídlem Hájkova 1632/3, 130 00
Praha 3 – Ţiţkov. Dále obdrţel krajský úřad souhlasné vyjádření od České inspekce
ţivotního prostředí č.j.: ČIŢP/43/OOO/0988497.001/09/ZKH ze dne 21.10.2009
k umístění, stavbě a zkušebnímu provozu výše uvedeného zdroje znečišťování
ovzduší, podmíněné splněním první podmínky uvedené ve výroku rozhodnutí
ŢP/11414/09. Toto rozhodnutí bylo nahrazeno změnou č. 4 integrovaného povolení a
podmínka byla zapracována do kapitoly 3.3 výroku tohoto rozhodnutí. Další změny
uvedené v rozhodnutí o změně č. 4 integrovaného povolení se bezprostředně týkají
začlenění čerpací stanice motorové nafty do integrovaného povolení pro zařízení
,,Skládka odpadů Černošín“. Krajský úřad po vyhodnocení došlé ţádosti konstatuje,
ţe se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale ţe je nezbytné provést
změnu integrovaného povolení.
Krajský úřad na podkladě ţádosti o změnu integrovaného povolení a
komplexního posouzení věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.
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Poučení o odvolání
Proti rozhodnutí mají účastníci řízení právo podat odvolání k Ministerstvu
ţivotního prostředí ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se
podává u krajského úřadu.

„otisk úředního razítka“
Ing. Rudolf Rečka
vedoucí oddělení IPPC a EIA

Obdrţí:
Účastníci řízení:
1. EKODEPON s.r.o., Černošín, Laţany 36, 349 01 Stříbro
2. Obec Černošín, 349 01 Stříbro
3. Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň

Na vědomí (po nabytí právní moci):
1.
2.
3.
4.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŢP, ochrana ovzd. a nakládání s odpady
Městský úřad Stříbro, odbor ŢP, Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň
CENIA, česká informační agentura ţivotního prostředí, Litevská 1174/8, 100 05
Praha 10
5. Česká inspekce ţivotního prostředí, Klatovská 48, 301 22 Plzeň
6. Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
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